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استهالل
إن منظمة متالزمة داون أوسرتاليا هي إتحاد يجمع ثمان جمعيات يف الواليات
واألقاليم والتي تتكون عضويتها بشكل رئييس من أشخاص من ذوي متالزمة
داون وأرسهم .وتقدم هذه الجمعيات الدعم واملعلومات واملوارد للناس يف كل
أنحاء البالد وقد إلتقت سويًا من أجل تمثيل مصالح وإحتياجات وتطلعات
ذوي متالزمة داون واألشخاص الذين يدعمونهم.
www.downsyndrome.org.au
نشكر كل العاملني واملتطوعني يف الجمعيات العاملة يف الواليات واألقاليم الذين
أسهموا يف تطوير هذا ُ
الكتِّيب .إن محتويات هذا الكتيب قد تم إعدادها من
املوارد التي تم تطويرها عرب عدد من السنوات من ِقبَل الجمعيات العاملة يف
الواليات واألقاليم.
التحرير والتصميم والشكل من ِقبَل بالك ويداو ديزاين.
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أسئلة شائعة وإجابات للوالدين الجُ دد
تهانينا بوالدة وقدوم طفلكم الجديد .لقد تم تطوير هذا الدليل ملساعدة الوالدين
الجدد يف اإلجابة عىل بعض األسئلة الشائعة التي قد ُتطرح يف األسابيع األوىل من
حياة طفلكم .وقد طوَّرت منظمة متالزمة داون أوسرتاليا دليالً أكرب للوالدين
الجدد وهو متوافر من املوقع اآلتيwww.downsyndrome.org.au :

ما هي متالزمة داون؟

ً
مرضا .وتتألف أجسامنا من ماليني الخاليا
إن متالزمة داون حالة وراثية ،وهي ليست
ويوجد يف كل خلية  46كروموسوم (صبغية وراثية) ،وتنجم متالزمة داون عند وجود
كروموسوم اضايف .فذوي متالزمة داون لديهم  47كروموسوم يف خالياهم بدال ً من ،46
ويكون لديهم كروموسوم اضايف من الرقم ( ،)21ولذا فإن متالزمة داون ُتعرف أحيا ًنا
ِبـ (.)Trisomy 21
ورغم إننا نعلم كيف تحدث متالزمة داون إالَّ إننا ال نعرف
ملاذا تحدث ،وتحدث متالزمة داون عند حدوث
الحمل لدى كل الجماعات اإلثنية واإلجتماعية
ولدى الوالدين من كافة األعمار .وما من
أحد مسؤول عن حدوثها وليس هناك
ما يشفي منها كما إنها لن تذهب
وتختفي.
تتوافر املزيد من املعلومات
عن متالزمة دوان يف

www.downsyndrome.org.au

4

ماذا يمكننا أن نفعل ملساعدة
طفلنا بلوغ قدراته
الكامنة؟
إن مستقبل األطفال ذوي
متالزمة داون اليوم هو
أفضل من أي وقت مىض،
حيث تم إحراز تقدَّم
هائل يف العناية الصحية
والتثقيف وخدمات الدعم
لذوي متالزمة داون
خالل السنوات الثالثني
املاضية ،كما تضاعفت مدة
الحياة املتوقعة لذوي متالزمة
داون يف هذه الفرتة ً
أيضا .وقد
شهدنا تغيريات كبرية يف أسلوب
تعا ُمل وآراء املجتمع تجاه األشخاص
ذوي اإلعاقة .وبإمكان ذوي متالزمة داون
هذه األيام أن يتطلعوا إىل حياة مديدة و ُمجدية مع
الكثري من الفرص كي يتخذوا خياراتهم الشخصية والعيش بإستقاللية.
ويمكن لطفلكم الذي لديه متالزمة داون أن يتعلَّم ،بل وسيتعلَّم ،وقد يتم التعا ُمل مع نمو
وتط ُّور األطفال بشكل إعتباطي أحيا ًنا .فاألطفال وبشكل عام يتمكنون من مهارات كفتح
الصنبور وتعلُّم امليش ويتذكرون قول «من فضلك» .إن طفلك الذي لديه متالزمة داون
سيتمكن من هذه املهارات ً
أيضا لكنه قد يحتاج إىل وقت ودعم إضافيني كي يفعل ذلك.
وبالنسبة للكبار البالغني ،قد يحتاج بعض ذوي متالزمة داون للحد األدنى من املساعدة
كي يعيشوا حياة عادية ضمن املجتمع ،بينما قد يحتاج اآلخرون إىل مزيد من الدعم،
فكل شخص فريد وإن طريقة نموه وتطوره وبلوغه لقدراته الكامنة ستعتمد عىل الفرد
تحديدًا.
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كيف ستكون حياة أرستنا؟
يشعر الكثري من الوالدين بالقلق بخصوص كيف سيؤثر وجود طفل من ذوي متالزمة
داون عىل أرسهم .مما ال شك فيه أن كل أرسة مختلفة ،لكن القصص الشخصية واألبحاث
ُت ِّ
بي أن معظم العائالت التي لديها طفل من ذوي متالزمة داون هي أرس مستقرة
وناجحة وسعيدة وأن أطفالهم اآلخرين غالبًا ما يتمتعون بقدر أكرب من العطف والحنان.
بل أن بعض األبحاث بيّنت إنخفاض معدالت الطالق يف عِداد األرس التي لديها طفل من
ذوي متالزمة داون مقارنة بمستوى املعدل الوطني ،وبشكل عام ،فإن األرس تقف عىل
أقدامها وتستقر وتحضن إحتياجات طفلها من ذوي متالزمة داون ضمن إحتياجات كل
أفراد تلك األرس .أما كيف يحدث ذلك فإن األمر يختلف من عائلة ألخرى وذلك ألن كل
طفل وعائلة فريدان من نوعهما.

هل سأتمكن من اإلرضاع الطبيعي (من الثدي)؟

رغم إن الكثري من أطفال متالزمة داون سيتعلمون الرضاعة من الثدي برسعة ،إال َّ أن
البعض يحتاجون إىل وقت أطول وإىل مساعدة إضافية ليعتادوا عىل طريقة الرضاعة.
إن كل األطفال ،بما فيهم أطفال متالزمة داون يولدون ولديهم
معرفة فطرية وقدرة عىل الوصول إىل ثدي األم واإللتصاق
به بشكل صحيح مع ما تقدمه األم من دعم .إن
قضاء الوقت املميز بني األم وطفلها والتالصق
بينهما عندما تكون األم يف فرتة التعلُّم عىل
وضع طفلها عىل الثدي ستساعد يف تطوير
وتطبيق هذه املعرفة الفطرية لإللتصاق
مع الطفل .كما إنها وسيلة رائعة
لتطوير الرتابط بني األم والطفل.
إن التد ُّرب عىل اإلرضاع بحد ذاته
حسن من تطوير ملمس عضالت
س ُي ِّ
طفلك وقد يساعد يف الحديث
والسيطرة عىل اللسان يف املستقبل،
وكما هي الحال مع كل األطفال فإن
حليب الثدي يساعد نظام املناعة لديهم.
وعندما ُيصبح طفلك أشد قوة ويتعلَّم كيفية
الرضاعة من الثدي بطريقة أكثر كفاءة ،فإنه
سيتمكن من رشب املزيد من الحليب .ومن األهمية
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بمكان أن تتأكدي من أن
طفلك يحصل عىل كمية كافية من
الحليب .وإذا كنت تواجهني صعوبات يف
تعلُّم اإلرضاع فإننا نشجعك عىل اللجوء إىل مستشارة
ماهرة يف اإلرضاع من الثدي أو اإلتصال بجمعية اإلرضاع من
الثدي القريبة منك .كما يمكنك تفريغ حليب الثدي وإرضاع الطفل عرب
قنينة اإلرضاع أثناء تعلُّم طفلك عىل الرضاعة .وتذكري أن الكثري من األمهات
واألطفال يحتاجون إىل مساعدة إضافية من أجل اإلرضاع من الثدي.
ويوجد لدى الجمعية األوسرتالية لإلرضاع من الثدي (ُ )ABAكتيب من املعلومات بعنوان
اإلرضاع من الثدي :طفلك الذي من ذوي متالزمة داون .وهو متوافر من
 www.breastfeeding.asn.auومن جمعيات متالزمة داون.

إن بعض أطفال من ذوي متالزمة داون ال يستطيعون الرضاعة من الثدي .ويجب أن
أال َّ تشعرين بالقلق إذا كان اإلرضاع من الثدي غري مالئم لطفلك .إن إنخفاض تماسك
العضالت قد ُيسبِّب أحيا ًنا بصعوبات يف املص أو أن مشكلة طبية قد تعني مكوث طفلك
يف املستشفى مما يؤدي إىل صعوبات يف الرضاعة جراء ُبعد املسافات بينكما .إن الرضاعة
من القنينة قد تكون تجربة تبعث إىل البهجة ً
أيضا.

ما هي القضايا الصحية التي ستواجه طفيل؟
يولد الكثري من أطفال متالزمة داون دون أي مصاعب صحية عىل اإلطالق .لكن بعض
املواليد الجدد من ذوي متالزمة داون قد يتعرضون لبعض املصاعب الصحية مثل:
ـ
ـ
ـ
ـ
ـ
ـ

تماسك العضالت
تدني
ُ
عيب يف القلب
مصاعب يف الهضم أو التغذية
مصاعب يف التن ُفس
صعوبات يف البرص
صعوبات يف السمع

إذا كان لدى طفلكم مشكلة صحية محدَّدة ،يجب عليكم السعي للحصول عىل معلومات
تفصيلية وأكثر تحديدًا .الرجاء التحدُّث إىل مهني العناية الصحية املعني بأوضاعكم حول
أي من هذه األمور الطبية وأن تسألوا عن املعلومات عند الحاجة إليها.
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ما هو الدعم املتوافر واملتاح؟
هناك دعم متوافر ومتاح ألرستكم من عدة مصادر مختلفة ،ومبدئيًا يف الوهلة األوىل
فإن العاملني يف املستشفى موجودون لتقديم املساعدة وسيزودوكم بالنصائح والعناية
املتواصلة بخصوص أي مسائل صحية قد يحتاج إليها طفلكم .كما هناك معلومات
صحية عامة تتناول متالزمة داون يف دليل الوالدين الجدد وهي متوافرة من املوقع
www.downsyndrome.org.au

ال ترتدَّد يف طلب املزيد من املعلومات أو النصائح من مهني الرعاية الصحية.
هناك مصدر آخر للدعم قد تريدون اللجوء إليه  -إما اآلن أو يف املستقبل  -وهو يف التحدُّث
إىل والدين آخرين ألطفال من ذوي متالزمة داون .إذ ليس هناك من يفهم ويقدِّر ما
تمرون به مثل هؤالء ،إن تجربتكم فريدة لكن هؤالء عىل معرفة ببعض املشاعر والتجارب
املتناقضة التي تمرون بها اآلن.
إن جمعية متالزمة داون يف الوالية أو اإلقليم حيث تقيمون ستكون الخبرية يف مجال
متالزمة داون وبإمكانها تقديم الدعم لكم أو إيصالكم بأرس أخرى متطوعة ،وستجدون
الروابط لجمعيتكم املحلية يف املوقع www.downsyndrome.org.au
كما هناك ً
أيضا متنوع من خدمات الدعم املهنية املتوافرة بما فيها التحدُّث إىل مستشار
أو مهني متخصص يف الصحة النفسية .ويمكنك الطلب من طبيب العائلة أو العاملون يف
املستشفى أو خدمات صحة الطفل يف منطقتكم لتوجيهكم إىل الجهات الصحيحة .كما
يمكن لجمعية متالزمة داون املحلية مساعدتكم للعثور عىل الخدمات الصحيحة يف الوقت
املناسب.
تذكروا ً
أيضا رضورة أخذ الوقت للعناية بأنفسكم ،وتخصيص الوقت للميش أو قراءة
كتاب أو
التواصل مع األصدقاء .إن هذا الوقت ليس تر ًفا :فهو رضوري من أجل صحتكم
ُ
وعافيتكم والذي سيكون له مردود هام عىل أرسكم.
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ما هو مرشوع NDIS؟
إن مرشوع التأمني الوطني لإلعاقة
( )NDISهو طريقة جديدة لتقديم
الدعم والخدمات للناس من كافة
األعمار الذين لديهم إعاقة.
وسيز ِّود مرشوع  NDISقرابة
 460000مواطن أوسرتايل
دون  65سنة من العمر ممن
لديهم إعاقة بالغة ودائمة
بالدعم املعقول والرضوري
الذي يحتاجونه للعيش حياة
طبيعية.
ويقدم مرشوع  NDISالدعم
مدى الحياة لألشخاص الذين
ُيقبلون يف املرشوع ،إن الهدف من
مرشوع  NDISهو دعم املشاركة
اإلجتماعية واإلقتصادية لألشخاص الذين
لديهم إعاقة وذلك من خالل خططهم.
ُ
للتدخل املبكر يف مرحلة
وقد ط َّور مرشوع  NDISأسلوب
الطفولة املُبكرة وذلك لتقديم الدعم التخصيص لألطفال عىل مقاسهم وهو
ُ
التدخل املُبكر.
لألطفال الذين سيستفيدون من
أما األسلوب بالنسبة للوالدين فهو عرب استخدامهم لخدمات  ECEIمن خالل مرشوع
مفصل يف النسخة األطول من دليل للوالدين الجدد الذي يمكنكم تنزيله من
 NDISوهو
َّ
املوقع www.downsyndrome.org.au
إن األطفال من ذوي متالزمة داون الذين هم دون  17سنة من العمر مؤهلون تلقائيًا
لخدمات الدعم املُبكر بموجب مرشوع  .NDISإن متالزمة داون ُمدرجة ضمن «القائمة
د» وهي قائمة ّ
تبي الرشوط التي ال تحتاج إىل أي تقييم إضايف من أجل الولوج إىل
املرشوع.
ُ
التدخل املُبكر زوروا املوقع
للمزيد من املعلومات حول الطفولة املُبكرة،
www.ndis.gov.au
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الجمعيات

نيو ساوث ويلز

جمعية متالزمة داون يف نيو ساوث ويلز
(مسجلة رسميًا)
هاتف(02) 9841 4444 :
بريد إلكرتونيadmin@dsansw.org.au :
الشبكةdownsyndromensw.org.au :

فكتوريا

جمعية متالزمة داون يف فكتوريا
هاتف(03) 9486 9600 :
بدل مكاملة محلية1300 658 873 :
فاكس(03) 9486 9601 :
بريد إلكرتونيinfo@dsav.asn.au :
الشبكةdownsyndromevictoria.org.au :

كوينزالند

غربي أوسرتاليا

جمعية متالزمة داون يف غربي أوسرتاليا
هاتف(08) 9368 4002 :
بدل مكاملة محلية1800 623 544 :
فاكس(08) 9368 4006 :
بريد إلكرتونيadmin@ :
downsyndromewa.org.au
الشبكةdownsyndromewa.org.au :

تسمانيا

متالزمة داون يف تسمانيا
(مسجلة رسميًا)

هاتف1300 592 050 :
بريد إلكرتونيinfo@ :
downsyndrometasmania.org.au
الشبكةdownsyndrometasmania.org.au :

جمعية متالزمة داون يف كوينزالند
(مسجلة رسميًا)
هاتف(07) 3356 6655 :
فاكس(07) 3856 2687 :
بريد إلكرتونيoffice@dsaq.org.au :
الشبكةdsaq.org.au :

هاتف(08) 8985 6222 :
فاكس(08) 8985 6266 :
بريد إلكرتونيdsant@octa4.net :
الشبكةdownsyndroment.com.au :

جنوب أوسرتاليا

إقليم العاصمة األوسرتالية

جمعية متالزمة داون يف جنوب أوسرتاليا
هاتف(08) 8245 4600 :
فاكس(08) 8346 4521 :

بريد إلكرتونيinfo@downssa.asn.au :
الشبكةdownssa.asn.au :

اإلقليم الشمايل

هاتف(02) 6290 0656 :
فاكس(02) 6290 0656 :
بريد إلكرتونيadmindsa@actdsa.asn.au :
الشبكةactdsa.org.au :
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